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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 والصني أمريكا بني التجاري االتفاق

 يناير/كانون 15 من قصري" وقت "بعد جيري قد الصني مع 1 املرحلة جتارة اتفاق توقيع )إن األمريكي الرئيس قال: السؤال 
 مع 2 املرحلة اتفاق من االنتهاء يف أرغب: ترامب وأضاف. التوقيع موعد سيكون أنه املاضي الشهر أعلن الذي التاريخ وهو الثاين،
 إىل أدت اليت أشهر، منذ العامل يف اقتصادين أكرب بني املستمرة التجارية احلرب إلهناء مساع   إطار يف الرائسة انتخاابت بعد الصني

 بصورة أكدت قد لصينيةا التجارة وزارة وكانت. م(10/01/2020 ،العني بوابة... العاملي النمو من وانلت األسواق يف اضطراب
 أتكيد بيان أول هذا ويعترب. التجاري االتفاق من األوىل املرحلة لتوقيع واشنطن إىل سيذهب ليو الدولة جملس رئيس انئب )أن رمسية
 يف املفاوضات لبداية االتفاق توقيع بعد بكني إىل سيذهب إنهًا سابق ترامب قال والذي التوقيع بشأن الصني قبل من يصدر رمسي

 انتهى؟ قد والصني أمريكا بني التجاري التوتر أن ذلك يعين فهل. م(10/01/2020 ،كابنت تريد... الثانية املرحلة

 :التالية األمور نستعرض والصني أمريكا بني التجارية احلرب أصل وفهم التساؤالت هذه على لإلجابة :اجلواب

 :املسألة خلفية: أوالا 

 للصني تسمح وال وآسيا(، )أورواب أوراسيا يف التفوق إىل تسعى دائما مريكاأ أن يرى الصني اهجت أمريكا لسياسة املتابع إن -1
 عليها، هيمنتها لضمان قوية خارجية سياسة جتاهها املتحدة الوالايت وضعت حيوية منطقة وراسياأ ألن وذلك عليها، تتقدم أن

 الوسط انقسم ،1991 عام يف السوفيايت االحتاد اهنيار ومنذ... ماليو  لغاية األمريكية املؤسسات مصاحل خدمة يف تستمر واليت
 :الصني جتاه األمريكية السياسة لتصميم ابلنسبة رئيسيني قسمني إىل أمريكا يف السياسي

 .مريكاأ تقوده الذي الدويل النظام يف ومسؤولة مصلحة صاحبة لتصبح معها التعاون أو الصني إشراك حول يدور :األول

 .مريكاأ بقيادة الغريب الدويل النظام ضد تقف منافسة قوة النهاية يف وأهنا الصني، بنوااي الوثوق ميكن ال أنه يؤكد :والثاين

 سياسات تبين ومت هلا مزامحة كقوة الصني تصنيف على األمريكية اخلارجية السياسة مؤسسة استقرت ات،ينالتسع منتصف ويف
 اإلدارات عهد ويف الصني، لسياسة االحتواء سياسة اختذت وأوابما لكلينتون ياسيةالس اإلدارة عهد ويف. الصني صعود لتقييد

 على مفتوحة جتارية حلرب ابلتحشيد ترامب وقام. الصني احتواء يف عدوانية أكثر سياسة اختذت وترامب االبن لبوش اجلمهورية
 (فايننشال اتميز). الصني

 أي تغيري من منعها والثانية، إقليمية، كقوة الصني ظهور جتنب األوىل،: رئيسيتان غايتان األمريكية االحتواء لسياسة كان -2
 ومنها ري،دابالت منًا عدد املتحدة الوالايت اعتمدت األهداف، هذه ولتحقيق. الغرب على القائم الدويل النظام جوانب من جانب

 النووية ابألزمة مشغولة الصني إبقاء... كونغ هونغ ويف تركستان شرق ويف التبت، يف اإلنسان حلقوق الصني انتهاكات اثرة]إ
 ومنوه العسكري الصني طموح لتقييد وأسرتاليا والياابن اهلند استخدام... اجلنويب الصني حبر يف اإلقليمية والنزاعات الشمالية الكورية

https://www.ft.com/content/dd2af6b0-4fc1-11e8-9471-a083af05aea7
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 وقد [الصيين احلزام طريق مبادرة عن والرتاجع ...التقنيات أحدث على الصني حصول عرقلة.. .اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف
 ومع. الصني يف القوة وحاتطم لكبح التدابري بعض يف طفيفة تغيريات مع االحتواء بسياسة األمريكية السياسية املؤسسة التزمت
 أن املتحدة الوالايت أدركت والعراق، أفغانستان يف األمريكية الكارثية واحلروب ،2008 عام يف عامليةال املالية األزمة بعد نهفإ ذلك،
 نقل هو آسيا( )ابسرتاتيجية يعرف فيما أوابما اسرتاتيجية من اهلدف وكان. تعزيزها وقررت كافية تكن مل للصني االحتواء سياسة

 ابستهداف ترامب بدأ مث الصينية، العسكرية مكاانتاإل ومواجهة اهلادئ، واحمليط آسيا إىل أورواب من واجلنود العسكرية املعدات
 هذه وتقدمت بكني، مع جتارية حرابً  وبدأت ابلعمالت" "تتالعب أبهنا الصني إدارته ووصفت مباشر، بشكل الصيين االقتصاد

 .(يب يب سي) .الدولية القواعد على القائم النظام يف الصني الحتواء اجلهود على

 :والصني أمريكا بني التجارية احلرب: اثنياا 

 بني التجارية احلرب وتسارعت الصني، صعود من للحد وذلك الصني مع جتارية حرابً  مريكاأ بدأت قدف آنفاً، ذكران كما -1
 ويف الصني، من واخلدمات السلع من دوالر مليار 558 أمريكا تستورد حيث ة،التجار  يف اخللل بسبب االقتصاديتني القوتني
. (تجاري للوالايت املتحدةمكتب املمثل ال) املتحدة الوالايت من واخلدمات السلع من دوالر مليار 179 الصني تستورد املقابل،

 !أوال مصاحله منهما كل ليحقق بينهما تقارب مؤخراً  لوحظ ولكن

 التجارية للحرب حد وضع شأنه )من األخرية، األشهر يف جزئي جتاري اتفاق إىل والصني املتحدة الوالايت توصلت لقد -2
 حنو ستغطي التجاري االتفاق من األوىل املرحلة إن سابقاً  مبترا وقال. املاضي العام منذ العامل يف اقتصادين أكرب بني املتصاعدة

 خفض مقابل يف ية،مريكاأل الزراعية املنتجات من مزيد بشراء الصني التزام ستتضمن أهنا املفرتض ومن الشامل، االتفاق من 60%
 قد نت العربية وكانت م(05/01/2020 ،اجلديد العريب... الصينية السلع على املفروضة اجلمركية تعريفاهتا املتحدة الوالايت

 الوالايت توصلت العامل يف اقتصادين أكرب بني التجارية احلرب انطالق على شهرا 21 )بعد: يلي ما 15/12/2019 يف نشرت
 تخفضس أهنا املتحدة الوالايت أكدت االتفاق ومبوجب املقبل، يناير قبل يوقع لن لكنه الصني مع األوىل املرحلة اتفاق إىل املتحدة
 سلع على %25 تبلغ اليت التعريفات ستبقي ولكنها الصينية، الواردات من دوالر مليار 120 على النصف إىل %15 بنسبة رسوما
 من دوالر مليار 160 على %15 بنسبة جديدة رسوم تطبيق املتحدة الوالايت أجَّلت كما دوالر، مليار 250 بقيمة صينية

 سلع استرياد على بكني وافقت كما... الذكية واهلواتف األلعاب تشمل وهي اليوم تطبيقها املفرتض من كان الصينية املنتجات
 إضافية رسوم تطبيق الصني ستعلق وكذلك املقبلني، العامني خالل األقل على دوالر مليار 200 تساوي إضافية أمريكية وخدمات

 وبـ السيارات على %25 بقيمة إضافية مجركية رسوم فرض لقستع إذ اليوم تبدأ أن املفرتض من كان األمريكية الواردات بعض على
 املنتجات من دوالر مليار 126 حنو على اجلمركية الرسوم تعليق ستواصل أهنا الصني وأوضحت األمريكية، الغيار قطع على 5%

 مبار ت حرص وقد، سنواي( دوالر يارمل 50 إىل يصل مبا املتحدة الوالايت من الزراعية مشرتايهتا بزايدة تعهدها إىل إضافة األمريكية،
 املزارعني أصوات خيسر أن يريد وال 2020 العام هذا عامة انتخاابت خيوض ألنه الزراعي للتصدير متصاعد سوق إجياد على

 بيان يف - الصينية التجارة وزارة )وذكرت نيوز البيان موقع نشر ذلك وقبل... الكافية التصدير أسواق وجود لعدم ابلديون املثقلني
 وحقوق مقدمة،: وهي فصول تسعة ويتضمن املتبادل، واالحرتام املساواة مبدأ على بناء جاء االتفاق أن - اجلمعة اليوم مساء

https://www.bbc.com/news/business-49244702
https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
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 التجاري، والتوسع والشفافية، الصرف وسعر املالية، واخلدمات والزراعية، الغذائية واملنتجات التكنولوجيا، ونقل الفكرية، امللكية
 .م(13/12/2019 ،نيوز البيان... النهائية والبنود املنازعات، وتسوية يالثنائ والتقييم

 ألن وذلك اجلانبني، بني االقتصادي التوتر حالة ستنهي التجارية احلرب حول االتفاقات هذه أن يعين ال هذا ولكن -3
 األمريكي االقتصاد على وخطورةًا عمق أكثر وراءها أمر هناك بل الصني، على للسيطرة احلقيقي الدافع هي ليست التجارية احلرب

 من واألهم الالسلكية، االتصاالت من التايل اجليل وهو اخلامس اجليل تكنولوجيا يف الرائدة الدولة هي فالصني. الدولية وأولويتها
 ومؤسس ،مشيدت( )إريك السابق األجبدية ورئيس لالبتكار، الدفاع جملس كتب وقد االصطناعي الذكاء سيطرة بوابة هو ذلك
 حيصل أن املتوقع "من(: أسنب ملعهد السابق التنفيذي والرئيس املؤلف إيساكسون(، و)والرت هوفمان(، ريد) LinkedIn موقع

 عمل فرص جيادإ مع املقبل، العقد مدار على ئداتالعا من الدوالرات من املليارات مئات على "5"جي  اخلامس ابجليل املتحكم
 االبتكارات من العديد على "5جي " اخلامس اجليل متتلك اليت الدولة وستحصل. الالسلكية كنولوجياالت قطاع يف النطاق واسعة

 .(etNZDموقع ) ...املتحدة" الوالايت هي هذه تكون أن حالياً  املرجح غري ومن العامل، لباقي املعايري وضع من وستتمكن

 تقنية عرب لالتصال السرعة على االختبارات أن ابحثون أعلن) فقد السرعة، فائق هو "5"جي  اخلامس اجليل فإن وللعلم -4
. احلالية نظريهتا ةمر  200 بـ تفوق السرعة هذه أن علما الثانية، يف ترياابيت بلغت قياسية، سرعات حققت "5جي " اخلامس اجليل
 يبلغ ملف حتميل ميكن بريطانيا يف سري جبامعة اخلامس اجليل شبكات تطوير مركز من حبثي فريق أجراها اليت االختبارات ووفق

 شبكات يف التحميل سرعة متوسط تفوق اجلديدة السرعة أن كما. ثوان 3 حوايل يف الطويلة األفالم ملفات ضعف 100 حجمه
 هذا جهاز مليار 100 إىل 50 بني ما ابإلنرتنت املتصلة األجهزة عدد يرتاوح أن املتوقع ومن. مرة ألف 65 ايلحبو  الرابع اجليل
 أما. اإلنرتنت بشبكة االتصال على الواسع الطلب هذا لسد   وخمتلفة جديدة ترددية بنطاقات شبكات توفر من بد فال لذا العام،

 ستلعب "متعددة وخمارج متعددة مداخل" أي "ميمو" بـ اختصارا تعرف تقنية هناك إنف التقنية الناحية من "5جي " عمل كيفية عن
 تدفق لتخدمي صغرية عديدة هوائيات "ميمو" تقنية وتستخدم كفاءهتا، ومعايري اخلامس اجليل شبكات تشغيل يف رئيسيا دورا

 تستخدم أن املرجح ومن البياانت، لتنزيل هلةمذ سرعات لتوفري التقنية هذه على سامسونغ اعتمدت وقد منفرد، بشكل البياانت
 .م(13/08/2017 ،العرب ...البث حمطات من أكرب عددا "5جي " شبكات

 على الصني تتفوق أن قبل طويل وقت مير "لن أنه العاملي االقتصادي املنتدى يف )مشيدت( كشف م2017 عام ويف -5
 :يف االصطناعي الذكاء ويتجلى. (املنتدى االقتصادي العاملي) "(AI) املتقدم االصطناعي الذكاء تطوير يف املتحدة الوالايت

 .ءةكفا أكثر إجاابت وتقدمي أسرع بشكل العمالء مشكالت لفهم االصطناعي الذكاء احملادثة روبواتت استخدام -

 لتحسني النصية البياانت من كبرية جمموعة من املهمة املعلومات لتحليل االصطناعي الذكاء على القائمني استخدام -
 .اجلدولة

 وتقدر املقبلة، القليلة السنوات مدى على االصطناعي الذكاء جمال يف واالستثمارات الكبري االهتمام إىل اخلرباء ويشري
Deloitte أضعاف مخسة أي ،2021 عام حبلول اآليل والتعلم االصطناعي الذكاء على أمريكي دوالر مليار 57.6 إنفاق يتم أن 

 .2017 عام يف األمر عليه ما

https://www.zdnet.com/article/how-china-brexit-and-the-us-derailed-global-5g-wireless/
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-us-is-losing-to-china-in-the-ai-race
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 الذي ابخلطر عدة مناسبات يف صر ح وقد ،"5جي " تنتج اليت هواوي شركة علنا ترامب يعارض أن املفاجئ من يكن ومل -6
 السبب، وهلذا .(بزنس إنسايدر) أمين" خطر إنه أمين، خطر أنه تقدأع": األخرية الناتو قمة يف ترامب الوق. الصينية الشركة متثله

 تقدمي من هواوي شركة الستبعاد إخل(...وأملانيا املتحدة واململكة اليا)إيط الغربية الدول من العديد على املتحدة الوالايت ضغطت
 املتحدة الوالايت طلبت كما. األمنية االنتهاكات من زائفة بذريعة ذلك وكل بلداهنم، يف "5جي " اخلامس اجليل تفعيل أو عطاءات

 فأمريكا. إيران على املفروضة األمريكية العقوابت تهاكان بتهمة هواوي لشركة املايل املدير وانزهو( )منغ على القبض إلقاء كندا من
 .الصني إىل السيليكون شرائح مبيعاتاً أيض ترامب منع كما الصينية، "5جي " شبكة حبظر مهتمة

 الطريقة ولكن ،2025 الصني خطة مبوجب التكنولوجيا جمال يف مستقلني يصبحوا أن على طويال الصينيون عمل لقد -7
 االستقالل على للحصول الصني مساعي من عج لت الصينية الشركات من وغريها هواوي شركة مع األمريكيون هبا تعامل اليت

 هذا وأغلق ،2022 عام حبلول هبم، خاص تشغيل نظام إلنشاء خطط عن الصينيون أعلن وقد. الرئيسية التكنولوجيات يف الكامل
 السيليكون رقائق لبناء الصني ختطط ذلك، على وعالوة. خرىأ أمريكية وشركات Dellو Microsoftو IBM شركة على الباب

. املاضية القليلة السنوات مدى على الصني إىل واالنتقال التايوانيني الرقائق مهندسي من اآلالف رواتب من وضاعفت. هبا اخلاصة
 هذه اتباع خالل ومن. الرقائق صناعة يف استقالالً  سنوات سبع إىل مخس خالل ستحقق الصني أن األمريكيون احملللون ويتوقع

 عي.الصنا للذكاء اجلديد االقتصاد من ضخمة مكاسب بكني ستحقق اإلجراءات،

 وذلك االصطناعي، والذكاء "5جي " نظام يف املبادرة زمام تويل على الصني قدرة لتقييد جهدها قصارى تبذل أمريكا إن -8
. االقتصادي وللنمو لإلنتاج احملركات هي التقنيات وهذه. السيليكون ورقاقة ابءوالكهر  البخار حمرك مثلاً متام مهمة التقنية هذه ألن

 هي ذلك فوق بل والصني، أمريكا بني التجاري التوازن ملواجهة جتارية حرب جمرد من أكثر هي احلالية التجارية احلرب فإن وهكذا
 بقيادة الغرب: القطب ثنائي تكنولوجي نظام للعامل يصبح أن احلالية املعطيات حسب املرجح ومن ،"5جي " وخاصة تقنيات حرب

 لألولوايت الصني هتديد احتمالية نإف أوراسيا، على الصيين التكنولوجي النظام هيمن وإذا. الصني بقيادة العامل وبقية أمريكا،
 ة يف هذا اجملال ستزداد.األمريكي

 )إن: مبار ت قال كما سنة بعد كلها مبراحله عليه ُوق ِّع مث عقد وإن حىت والصني أمريكا بني التجاري االتفاق فإن ولذلك
 ملا اتفاق أي من لالنتهاء ينتظر قد لكنه قريبا والصني املتحدة الوالايت بني 2 املرحلة جتارة اتفاق على التفاوض ستبدأ إدارته

 التوقيع مت وإن فحىت (،10/01/2020 ،العني بوابة... املقبل الثاين نوفمرب/تشرين يف األمريكية الرائسة انتخاابت بعد
 ال مريكاأ ألن اخلامس اجليل تكنولوجيا ابب يف وخاصة حمارب اسرتاحة من أكثر تكون ال أن فاملتوقع النهائية مبراحلها عليها
 !تقبل أن من متنعها أمريكا فعنجهية الصني، قبلت وإن حىت للصني الند تكون أن تقبل
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